
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší, konaného dne 25.1.2007 
v     19.hodin v     zasedací místnosti OÚ.  

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Určení výše příspěvku okolních obcí na žáky základní školy
6. Stanovení rozpočtového výhledu na období 2007-2009
7. Schválení inventarizace za rok 2006
8. Schválení platového výměru ředitelky ZŠ Olší
9. Stanovení výše plateb občanů za odvoz komunálního odpadu pro rok 

2007
10.Dotace z programu obnovy venkova
11.Stanovení výše nájemného a ostatních plateb pro obecní budovy 

v jednotlivých částech obce Olší
12.Dodatečné příspěvky
13.Diskuse, závěr

PŘÍTOMNI:   
Radek Bednář, Ing. Martin Pavlíček, Mgr. Miroslav Lahoda, Marie Jandová, 
Pavel Cimbálník, Jiří Čepička
Omluven: Miroslav Červený, prac. směna
Hosté: Josef Bednář, David Bednář, Petr Melousek

1/ Zahájení – starosta, přivítal přítomné
2/ Volba ověřovatelů zápisu:  návrh starosty: Mgr. Miroslav Lahoda, Jiří 
Čepička
Hlasováno: pro návrh 6 členů ZO z 6 přít., zdržel se 0, proti 0.
ZO schvaluje  za ověřovatele zápisu zasedání ZO pana Mgr. Miroslava Lahodu 
a Jiřího Čepičku.
3/ Kontrola usnesení – zapisovatelka
4/ Program jednání – starosta
Pro návrh programu jednání hlasováno: pro 6 členů z 6 přítomných, proti 0, 
zdržel  se 0.
ZO schvaluje navržený program jednání.
Starosta program doplnil o: rozpočtové opatření č.6
Pro návrh doplnění programu hlasováno: pro 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 
0, zdržel se 0.
ZO schvaluje doplněný program jednání.



5/ Výše příspěvků na žáky ZŠ a MŠ  Olší pro rok 2007
Návrh: 2.500,-Kč na žáka ZŠ
            1.000,-Kč na žáka MŠ
Hlasováno: pro návrh 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje příspěvek na žáka ZŠ Olší ve výši 2.500,-Kč a 1.000,-Kč na žáka 
MŠ  pro rok 2007.
6/ Rozpočtový výhled – zastupitelé byli vyzváni k promyšlení rozvoje obcí 
v následujících dvou letech. 
7/ Inventarizace za r.2006 – účetní a inventarizační komise seznámila členy ZO 
s průběhem a stavem inventarizačního majetku.
Pro schválení  inventarizace hlasováno:
Pro 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2006.
8/ Platový výměr ředitelky ZŠ  a MŠ – 25.150,-Kč.
Pro návrh hlasováno: pro 6 členů ZO z 6 přítomných, proti 0, zdržel se 0.
ZO schvaluje platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ
9/ Výše plateb za odvoz komunálních odpadů a poplatek ze psů
Návrh starosty:  zvýšit příspěvek  na svoz PDO na 1 občana trvale  přihlášeného 
ze 150,- na 180,- na základě zvýšení úložného na skládce  Bukov z 850,- na 
1.000,-Kč.  Poplatek ze psa zůstává  70,-Kč , každý druhý 95,-Kč
Hlasováno: pro návrh 6 členů ZO z 6 přítomných, zdržel se 0, proti 0.
ZO schvaluje poplatek za svoz PDO zvýšit  na trvale  přihlášenou osobu ze 
150,-Kč na 180,-Kč.
10/ Dotace z programu obnovy venkova
Návrh: oprava hrází nádrží v Olší a Klokočí, oprava komunikace na Litavě, u 
nově opravené kanalizace na Litavě je třeba zabudovat kanál na dešťovou vodu.
Do příštího zasedání  si členové ZO  připraví další návrhy.
11/ Výše nájemného pro budovy obce
Návrh starosty:
Výdělečná akce: 1.500,- Kč + voda, elektrika
OV Klokočí, Litava pro cizí 250,-Kč  + voda, elektrika
Nevýdělečná akce v KD pro cizí 500,- + voda, elektrika
Pro občany obcí zdarma, pouze elektrika, voda.
Hlasováno: Pro návrh 4 členové ZO z 6 přítomných, proti 1, zdržel se 1.
ZO schvaluje výši nájemného v budovách obce::
KD Olší: výdělečná akce – 1.500,-Kč + voda a elektrika
               nevýdělečná akce – pro cizí 500,-Kč + voda, elektrika
                                             -  pro občany obcí   pouze voda + elektrika
OV v Klokočí a na Litavě: 250,-Kč pro cizí občany, + voda a elektrika
12/ Rozpočtové opatření č. 6
S jednotlivými položkami seznámila účetní, viz. příloha.
Příjmy: 222.300,-  výdaje 533.300,- , financování 111.000,- půjčka 200.000,-Kč.



ZO schvaluje RO č.6 

Starosta ukončil zasedání v 21.35 hod., poděkoval za účast.

Zapsal a za správnost: Marie Jandová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miroslav Lahoda

Jiří Čepička

V Olší dne 26.1.2007      
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